СПРАВКА
за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
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Предложение
УС на НАРСМП приветства възможностите за
зачисляване за специализация на лекари, работещи в
клиники или отделения, осъществяващи лечение на
пациенти с COVID-19, разписани в проекта за създаването
на § 9а в преходни и заключителни разпоредби на Наредба
№ 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването. Всеки нов специализант и специалист
по медицина в условия на пандемия е гаранция за
висококвалифицирана медицинска помощ за всеки един
пациент. Предлагат към текста в проекта за допълнение на
наредбата за специализации:
1. Лекарите, работещи н спешни отделения и в
центровете за спешна медицинска помощ да се включат
към лекарите, допускани за специализация по проекта.
Нито един пациент не постъпва в отделенията за лечение
на COVID-19 без да бъде прегледан, транспортиран,
диагностициран, лекуван от спешните медици. Те
диагностицират и лекуват хиляди заразени с COVID-19,
които се лекуват амбулаторно. Стотици млади лекари в
ЦСМП и спешни отделения, вече втора година се борят с
COVID-19 и закъсняват със зачисляването и провеждането
на специализациите си. Те заслужават да имат
равнопоставен шанс с колегите си, работещи в клиники или
отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-
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2. Специалността Спешна медицина да се включи към
специалностите, които могат да се специализират по
проекта на наредбата. През последните две години
специалистите
по
спешна
медицина
доказаха
приложимостта и полезността на уменията и знанията си в
условия на пандемия.
С тези промени в проекта за създаване на § 9а в Наредба
№ 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването ще се мотивират стотиците млади
лекари да продължат да работят спешна медицинска помощ
и да стартират и продължат специализацията си в условията
на пандемия.
Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Приема се
проект на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването предлага
следното допълнение в наредбата:
В чл. 22е на Наредба № 1 да се допълни, че в случай че
базата за обучение е различна от висшето училище,
ръководителят на базата за обучение изпраща във висшето
училище, регистрирало специализанта, копие на
индивидуалния учебен план на специализанта в 7-дневен
срок от утвърждаването му. Висшето училище проверява
дали индивидуалният учебен план е в съответствие с
утвърдената от министъра на здравеопазването учебна
програма по съответната специалност и в 1-месечен срок
уведомява писмено за това базата за обучение. В случай че
се установят несъответствия, висшето училище в 1-месечен
срок уведомява писмено базата за обучение и определя срок
за отстраняването им. Всяка промяна в индивидуалния
учебен план се съгласува с висшето училище, регистрирало
специализанта.
Мотиви: С предлагания текст се запълва нормативна
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празнина относно лекарите по дентална медицина –
специализанти, тъй като към настоящия момент няма
правна сигурност, че изготвеният от базата за обучение
(когато тя е различна от висшето училище) индивидуален
учебен план е в съответствие с утвърдената от министъра на
здравеопазването учебна програма. Висшето училище е
органът, който допуска специализанта до държавен изпит
само след изпълнение на съответната учебна програма и
индивидуален учебен план. Ето защо е важно да се създаде
сигурност за специализантите, още при започването на
обучението им, че техният индивидуален учебен план е в
съответствие с учебната програма. С предложението
начинът на гарантиране на посоченото съответствие се
уеднаквява с действащия текст за лекари, магистърфармацевти, лица с професионална квалификация по
медицинска професия от професионално направление
„Здравни грижи“ и лица с висше немедицинско
образование (сегашен текст на чл. 20, ал. 4-6).
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